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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৮.০০৬.১৭.২৬২ তািরখ: 
০১ লাই ২০১৮

১৭ আষাঢ ়১৪২৫

িবষয:় িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং  ৪১৫৪৪১৫৪//২০১৫২০১৫  এরএর   ি েতি েত   জনাবজনাব   মামা ::জ ািকরজািকর   হ ােসনহ ােসন   এরএর   বেকয়াবেকয়া   বতনবতন   া িা ি
সং াসং া  । ।

: ইউ.ও. নাট নং িশম/আইন সল(িরট)২০২০০৮(অংশ)১৫০ তািরখ:১৩ ম ২০০৮

                 উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য ,িরট িপ শন নং-৪১৫৪/২০১৫ এর ি েত প য়াখালী জলার
গলািচপা উপেজলাধীন ছানেখালা পাতা িনয়া িন -মা িমক িব ালেয়র ধান িশ ক জনাব মা: জািকর হােসন (ইনেড  নং২৮৭৬১৮)
এর বেকয়া বতন দােনর আেবদন জািনেয়েছন।

২.০  মহামা  হাইেকােটর িরট িপ শন নং-৪১৫৪/২০১৫ এর আেদশ িন প :

Accordingly, no Rule called for,Respondent no 2 is directed to dispose of the
petitioner,s representation dated 22.06.2015 which has been received by the
office of the said respondents on the same day (Annexure-N to the supplementary
affidavit) in accordance with law, within 30 (thirty) days from the date of receipt
of this order,without fail .

 ৩.০   মহামা  হাইেকােটর িরট িপ শন নং-৪১৫৪/২০১৫ এর ০২.০৮২০১৫ তািরেখর আেদেশ বেকয়া দােনর কান িনেদশনা নই।

  ৪.০    এমতা ায়,  মহামা  হাইেকােটর িরট িপ শন নং-৪১৫৪/২০১৫ এর ০২.০৮২০১৫ তািরেখর আেদেশ বেকয়া দােনর কান
িনেদশনা না থাকায় ধান িশ ক জনাব মা: জািকর হােসন এর বেকয়া বতন ভাতা  দােনর েযাগ নই । িবষয়  তােক অবিহত করার
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা ।

৩-৭-২০ ১৮

মহাপিরচালকমা িমক ও উ িশ া অিধদ র,ঢাকা।

বগম সরাত জাবীন বা
সিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৮.০০৬.১৭.২৬২/১(৪) তািরখ: ১৭ আষাঢ ়১৪২৫
০১ লাই ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১



১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) উপসিচব (অিতির  দািয় ), আইন-২ শাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) মা: জািকর হােসন, ধান িশ ক, ছানেখালা পাতা িনয়া িন  মা িমক িব ালয়,গলািচপা, প য়াখালী।

৩-৭-২০ ১৮

বগম সরাত জাবীন বা  
সিচব
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